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Forstå ydelsessystemet i voksentandplejen
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Ydelser er ”byggeklodser” i en behandling

Forskellige tilskud og priser

Ydelserne er inddelt i 5 kategorier (typer af klodser)

1. Fastsat tilskud og pris

2. Tilskud og fri pris

3. Intet tilskud og fast pris

4. Gratis for pt. – honorar til TDL

5. Særligt honorar

6. (helt frie priser) – uden for BEK581
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Overblikket

| Alle patienter har krav på maksimalt tilskud

| Du skal tage for alle de ydelser du laver på pt.

| Alle ”ydelser”, som ikke er omfattet af BEK581 = ”frie”
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Ydelserne skal passe til din behandling - ikke omvendt

Patienten bestemmer ikke valg af ydelser – kun om de vil behandles

Behandlinger

Overblikket

UDG, DG, SU
1010, 1011, 1012, 1013

PUD

Biopsi

5

Behandlinger

Behandlinger

IFB FU
FU
FU
FU
FU

Behandlinger

Behandlinger

Diagnostik

| Samme kliniske undersøgelse til UDG/DG/SU og kun fuld 

klinisk undersøgelse ved disse ydelseskoder

| Ved undersøgelsen “nulstilles” pt.
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12 mdr.

Maksimalt 24 mdr.
Klinisk

undersøgelse
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Diagnostisk grundundersøgelse 

Specielt fokus på… ”hvem er pt.” – anamnese og diagnostik

| Alle nye patienter, som grundlag for diagnostik og 

behandlingsplanlægning af orale lidelser 

| Kan kun afregnes én gang for hvert CPR-nummer pr. 

ydernummer

| Almen profylakse inkl. (det gode råd…)
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Statusundersøgelse

Specielt fokus på… i forhold til tidligere (UDG, DG eller SU):

| Ajourføring af anamnese og registrering af status af 

tandrestaureringer og tanderstatninger  

| Vurdering af progression af tidligere diagnosticeret sygdom

| Generel opfølgning af den almene forebyggelse med 

understøttelse af egenomsorg om nødvendigt 
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Udvidet diagnostisk grundundersøgelse

| Er ikke nævnt i NKR - og mange er blevet ”bange” for ydelsen

| Ny patient med stor sygdomsaktivitet og komplekst

behandlingsbehov 

| Ydelsen kan endvidere gives til personer, som udviser pludselig 

opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle 

eller lokale sygdomsforhold 
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Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 

| Pt. med manglende støtte zoner/slid/okklusion

| Pt. med ubehandlet PA og almen sygdomme

| Pt. med post-cancer hoved/hals

| Pt. med patologi og compliance

| Pt. som ændrer odontologisk adfærd på trods af 

monitorering, indkald og behandlingsaccept
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Konsultation uden behandling

| En ydelse fra tilskudssystemet

| Er ikke en undersøgelse og må ikke føre til behandling

| Patienthenvendelse, spørgsmål eller problem af 

tandmæssig karakter

| Der må gerne tages RTG

| Der må gerne afpudses for diagnostik

| Evt. recept er en del af ydelsen.
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Konsultation (sammen med behandling) 

Ved diagnostik (uden for undersøgelsesydelserne) fx

| Tandpinepatienter – som bliver til endo eller ex

| Knækket fyldning 

| Noget, der generer – fx som beslibes
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Behandlinger

Nonoperativ- og forebyggende behandling

UDG, DG, SU
1010, 1011, 1012, 1013

PUD

Biopsi

13

Behandlinger

Behandlinger

IFB FU
FU
FU
FU
FU

Behandlinger

Behandlinger

Individuel forebyggende behandling

| Ydelsen kan anvendes ved forekomst af aktiv caries, gingivitis, 

mukositis ved implantat, marginal parodontitis og 

periimplantitis

| Ydelsen kan videre finde anvendelse ved forekomst af andre 

orale lidelser, der kræver forebyggende behandling 
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Nonoperativ- og forebyggende 
behandling - samt kontrol

| Individuel forebyggende behandling

| (TDR 1301/1302)

| Fokuseret undersøgelse (kontrol)
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Tandrensning

| Ydelsen anvendes som forebyggende foranstaltning eller kurativ 

behandling af caries og gingivitis/parodontitis, når patienten har 

hårde belægninger

| Ydelsen omfatter fjernelse af alle hårde og eventuelt bløde 

belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher

| Ydelsen kan ikke anvendes ved tandrensning af udelukkende 

kosmetisk art
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Fokuseret undersøgelse 

| En fokuseret undersøgelse er en kontrolundersøgelse, der 

fokuserer på et aktuelt sygdomsproblem, som indgår i den 

for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling

| Ajourføring af anamnese, diagnostik, af klinisk undersøgelse 

med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom 

og behandlingsplanlægning 

| Reinstruktion (nødvendig) og genbehandling (nødvendig) 

med fluorid
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Fokuseret undersøgelse 

| FU ER IKKE EN FULD KLINISK UNDERSØGELSE 

| Klinisk undersøgelse u/ tilskud i forbindelse med FU

| Klinisk undersøgelse u/ tilskud 
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Opbygningen af PA ydelserne 

Behandlinger

FU
Behandlinger
Behandlinger

IFB

UTDR

TR3

(KIR-PA)

19

UDG, DG, SU
1011

PUD

Sundhed

Parodontal undersøgelse og diagnostik

Indikation

| Ydelsen kan anvendes, når der ved en undersøgelse er 

diagnosticeret marginal parodontitis på minimum to tænder 

med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation i 

pocherne (blødning/ pus ved måling af klinisk fæstetab/ 

pocher)

| Optegnelse af et parodontaldiagram med margo gingivae, 

pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved 

måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, 

løsningsgrad og vandring
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Udvidet tandrensning

Indikation

| Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af 

marginal parodontitis, hvor der på minimum to tænder er 

konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og 

pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning 

og/eller pus ved sondering)
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Tandrodsrensninger

Indikation

| Tandrodsrensning kan anvendes på tand/tænder med 

klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde 

≥ 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved 

sondering)

Indhold

| Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede 

belægninger på tandrødder med pocher ≥ 5 mm.
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FU – til PA behandling? 

| Ajourføring af klinisk undersøgelse med fokus på 

progression af tidligere diagnosticeret sygdom 

| Afpudsning

| Ajourføring af anamnese og diagnostik

| Reinstruktion

| Ajourføring af behandlingsplanlægning 

| Fastsættelse af interval baseret på risikobedømmelse             

og patientens individuelle behov 
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Tandudtrækning

| Fjernelse af tand under anvendelse af tang og/eller 

elevator – IKKE ANDET

| Inklusiv lokalbedøvelse og hæmostase

| Husk effekt af rygning

24

Standsning af blødning efter en ellers komplikationsfri 

tandudtrækning er ligeledes inkluderet i honoraret, 
medmindre patienten har forladt klinikken for først 
senere på dagen, respektive en følgende dag, at 

henvende sig til tandlægen for at få standset en på 
ny opstået blødning. 
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Operation (1801) - er mange ting…

Ved operation forstås, at der indgår en eller flere af følgende 

elementer: 

| En incision af gingiva og/eller slimhinde, deling af 

rodkompleks og/eller fjernelse af knoglevæv 
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Tandfyldninger - begrænsninger

| Fyldninger – max tre flader for tilskud

| Plast til påsættelse af retainer etc. – er ikke fyldninger

| Fyldninger – som anvendes provisorisk (fri ydelse)

| Fyldning er primært efter caries – ikke bid og slid
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